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§ 152 Svar på motion om konsekvenser av sommarens väder och
torka
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen gällande införandet av en
kriskommission samt att i övrigt anse den vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Ulf Bertils och Hanna Englund från centerpartiet har lämnat in en motion
där de för fram att Habo kommun bör sätta upp en ”kriskommission” för
att samordna och överblicka vad som kan göras för att hjälpa dem som har
fått stora problem på grund av sommarens torka. Det handlar enligt
motionärerna om jobb och försörjning, men även om stora emotionella och
långtgående konsekvenser för företag och enskilda.
Motionärerna för också fram att Habo kommun omgående bör se över sin
upphandling och sin kostenhet, för att se till att det går att bistå de lokala
jordbrukarna genom till genom att handla och servera mera lokalt och
närproducerat.
Motionen har diskuterats på ett möte med Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF) och lokala lantbrukare och där framkom att situationen är
bekymmersam och ansträngd men i och med den förhållandevis
gynnsamma hösten inte akut. Bedömningen är att vintern kommer att
klaras av trots att en grässkörd saknas. På mötet konstaterades också att
den kommunala nivån inte har den verkliga möjligheten att ge det
avgörande stödet, utan att den frågan hamnar i huvudsak på den statliga
nivån i form av åtgärder som rejäla ekonomiska stödpaket och sänkta
arbetsgivaravgifter. Motionen har också diskuterats på Näringspolitiska
rådet.
Enligt diskussionen som fördes på mötet är den främsta åtgärden som
kommunerna kan bistå med en bra upphandlingsrutin och förfrågan när det
gäller upphandlingar som i högre utsträckning än idag möjliggör för lokala
producenter att leverera till kommunen. Beslut har också fattats i
kommunen att upphandlingsorganisationen ska ses över samt att den
kommande livsmedelsupphandlingen ska hanteras lokalt inom Habo
kommun.
Andra åtgärder som diskuterades är möjligheten till anstånd med
betalningar av tillsynsavgifter i en akut situation samt möjligheten att
kunna koppla upp sig till det lokala vatten- och avloppsnätet för gårdar
som ligger relativt nära det befintliga nätet, men det får avgöras från fall till
fall efter en analys av de ekonomiska konsekvenserna.
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Forts § 152
Bedömningen i dagsläget är att det inte är aktuellt att sätta upp en
”kriskommission” för närvarande men att utvecklingen nästkommande år
måste följas noga samt att dialogen med näringen kan stärkas i framtiden
med schemalagda mötestillfällen. Branschen återkommer i den frågan
utifrån hur de ser på behovet.
Kommunfullmäktiges behandling
Ulf Bertills (C) tackar för behandlingen av motionen, och tycker det är bra
att ett samarbete har inlett med LRF, men han vill också påpeka att LRF
inte är ensam företrädare lantbruken utan det finns andra näringar än LRF.
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